
 

 

 
 

 

ПРОГРАМА 
“онлайн-візиту” експертної групи 

 
до НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ  

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ 
СІКОРСЬКОГО» 

 
під час проведення акредитаційної експертизи освітніх програм другого 
(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «035 Філологія»: 

 
28478 ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО), ПЕРША – 
АНГЛІЙСЬКА 

28481 ГЕРМАНСЬКФ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО), ПЕРША – 
НІМЕЦЬКА  

28485 РОМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО), ПЕРША – 
ФРАНЦУЗЬКА  

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи та 
умови роботи експертної групи в НТУ України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» під час проведення акредитаційної експертизи зазначених 
вище освітніх програм. 

Дотримання цієї програми є обов’язковим як для НТУ України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», так і для експертної групи. Будь-які 
подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і 
НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 



Узгоджена програма виїзду фіксується в інформаційній системі Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти і є частиною матеріалів акредитаційної 
справи. 

2. Загальні умови роботи експертної групи 

2.1. НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
на час “онлайн-візиту” експертної групи гарантує проведення зустрічей 
(відеоконференцій). 

2.2. НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
забезпечує доступ членів експертної групи до мережі Інтернет з метою проведення 
відеозустрічей. 

2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники 
НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та інші 
особи. 

2.4. НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі “он-лайн” візиту для кожної 
зустрічі, у погоджений час. 

Відео-зустрічі, включені до розкладу “онлайн-візиту”, є закритими. На них не 
можуть бути присутніми особи, які не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.5. У розкладі “онлайн-візиту” передбачено резервну зустріч, на яку експертна 
група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене 
необхідністю проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про 
це НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у розумні 
строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у 
резервній зустрічі.  

2.6. У розкладі виїзду передбачено відкриту зустріч. НТУ України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» зобов’язаний завчасно повідомити 
усіх учасників освітнього процесу за відповідними освітніми програмами про дату, час 
і місце проведення такої зустрічі. 

2.7. НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної 
експертизи, на запит експертної групи (фотозвіт, відеозвіт, документальний звіт 
тощо). 



2.8. Контактною особою від НТУ України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітніх програм, є 
гаранти відповідних освітніх програм, вказані у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться в режимі “он-лайн”. 



3. РОЗКЛАД РОБОТИ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ 
 

Час Назва заходу Учасники Вид роботи та 
технічного 

забезпечення 
15.10.2020 

12.00-12.40 
13.00-13.40 

Пробна 
відеоконференція 
(перевірка готовності 
учасників, якості звуку, 
зображення тощо) 

Члени експертної групи (5) 
Гаранти ОП (3) 

Відеоконференція  

День 1 – (19.10.2020) 
08.20-08.50 Організаційна зустріч з 

гарантами ОП  
Члени експертної групи: 
Кривич Марина Леонідівна  
Левченко Леся Валеріївна 
Поворознюк Роксолана Владиславівна  
Романюк Олександра Сергіївна  
Овсієнко Леся Олександрівна 
Гаранти ОП: 
Глінка Наталія Вікторівна 
Туришева Оксана Олегівна 
Буць Жанна Володимирівна 

Відеоконференція 

09.00–09.40 Зустріч 1  
з керівництвом та 
менеджментом 
НТУ України «КПІ імені 
Ігоря Сікорського» 
 

 
 

Члени експертної групи;  
Перший проректор університету: 
Якименко Юрій Іванович; 
Проректор з навчальної роботи: 
Мельниченко Анатолій Іванович; 
Директор Департаменту якості освітнього 

процесу: Жученко Олексій Анатолійович 

Декан факультету лінгвістики: 
Саєнко Наталія Семенівна 

Відеоконференція 

09.40–10.00 Підведення підсумків 
зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи Відеоконференція 

10.00-11.00 
 
 
 

Зустріч 2  
з академічним персоналом 
 
 

Члени експертної групи;  
науково-педагогічні працівники, які безпосередньо 
відповідають за зміст освітньої програми та викладають 
на цій програмі – по 2-3 представника від кожної 
ОП 

Відеоконференція 



11.00-11.20 Підведення підсумків 
зустрічі 2 та підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи Відеоконференція 

11.20-12.20 Зустріч 3  
зі здобувачами вищої освіти 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП  
(по 3 здобувача освіти від кожної ОП) 

Відеоконференція 

12.20-12.40 Підведення підсумків 
зустрічі 3  

Члени експертної групи Відеоконференція 

12.40-13.30 Обідня перерва 
13.30-14.00 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи Відеоконференція 
14.00-14.40 Зустріч 4  

з представниками 
студентського 
самоврядування 
 

Члени експертної групи; 
представники студентського самоврядування 
(1–2 особи від органу студентського 

самоврядування ЗВО, які відповідають за 

участь студентів у внутрішній системі 

забезпечення якості вищої освіти; 2–3 особи 

від органу студентського самоврядування 

факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря 

Сікорського)  

Відеоконференція 

14.40-15.00 Підведення підсумків 
зустрічі 4 і підготовка до 
зустрічі 5 

Члени експертної групи Відеоконференція 

15.00-16.00 Зустріч 5   
із роботодавцями 

Члени експертної групи; 
представники роботодавців, які залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості 
ОП  та брали участь безпосередньо у розробці ОП, по 2 
особи за кожною ОП:  
1 представник роботодавців академічного спрямування;  
1 -  комерційного спрямування (перекладацького бюро 
або інше). 

Відеоконференція 

16.00-17.00 Підведення підсумків 
зустрічі 5 

Члени експертної групи Відеоконференція 

День 2 – (20.10.2020) 
09.00-09.40 

 
09.40-10.20 
 
 
 

Ознайомлення з 
матеріально-технічною 
базою, що 
використовується під час 
реалізації ОП 

Члени експертної групи; 
гаранти ОП 
відеоекскурсія відповідними спорудами НТУ та ФЛ 
(навчальні площі, бібліотека, мультимедійні центри 
для підготовки з перекладу, гуртожитки, спортивні 
майданчики й центри дозвілля, майданчики для 
проведення публічних зібрань) з акцентом на 

відеоконференція 
фото/відеозвіт,  
презентації, 
документальний 
звіт 
  



конкретних заходах забезпечення інклюзивності в 
спорудах ЗВО (ліфти, сходи, місця в бібліотеках, 
аудиторіях тощо)  

10.20-11.00 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи Відеоконференція 
11.00-11.40 Зустріч 6  

із адміністративним 
персоналом та 
допоміжними підрозділами 
 
 
 
 
 
 
 

Члени експертної групи; 
Директор Департаменту якості освітнього 
процесу:  
Жученко Олексій Анатолійович; Начальник 

відділу атестації НПП:  

Яблонський Петро Миколайович;  
Начальник відділу акредитації та 

ліцензування:  
Мельниченко Світлана Вікторівна; 
Начальник навчально-методичного відділу: 
Желяскова Тетяна Миколаївна;  
Директор НДЦ «Соціоплюс»:  
Іщенко Анна Миколаївна; 
Директор Інституту моніторингу якості освіти:  
Перестюк Марія Миколаївна; 
Директор Науково-технічної бібліотеки імені Г. 
І. Денисенка: Бруй Оксана Миколаївна; 
Начальник відділу акредитації та ліцензування:  
Мельниченко Світлана Вікторівна; 
Керівник відділу навчально-виховної роботи:  
Тетяна Хижняк; 
Керівник відділу сприяння працевлаштуванню 
та професійного розвитку: Наталія Пожарська; 
Керівник відділу академічної мобільності: 
Ольга Демиденко; 
Представник Науково-методичної комісії 
спеціальності 035 Філологія  

Відеоконференція 

11.40-12.00 Підведення підсумків 
зустрічі 6 та підготовка до 
резервної зустрічі 

Члени експертної групи Відеоконференція 

12.00-12.40 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч (будуть 
визначені під час он-лайн експертизи), а також 
представники: 
Групи забезпечення спеціальності 
Вченої ради факультету лінгвістики 

Відеоконференція 



Методичної комісії факультету лінгвістики 
12.40-13.00 Підведення підсумків 

резервної зустрічі 
Члени експертної групи Відеоконференція 

13.00–13.30 Обідня перерва 
13.30–14.00 Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи Відеоконференція 
14.00–15.00 Зустріч 7  

з випускниками ОП 
 

Члени експертної групи; 
випускники ОП останніх 5 років (по 2-3 особи за 
кожною ОП):  
випускники-роботодавці,  
випускники-аспіранти,  
випускники-члени колективу НПП 

Відеоконференція 

15.00-15.20 Підведення підсумків 
зустрічі 7 та підготовка  до 
відкритої зустрічі 

Члени експертної групи Відеоконференція 

15.20-16.00 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу  
(крім гарантів ОП та представників адміністрації ЗВО) 

Відеоконференція 

16.00-16.20 Підведення підсумків 
відкритої зустрічі 

Члени експертної групи Відеоконференція 

16.20-17.00 Фінальний брифінг Члени експертної групи; 
Перший проректор:     

Якименко Юрій Іванович;  
Проректор з навчальної роботи: 
Мельниченко Анатолій Анатолійович; 
Директор Департаменту якості освітнього 
процесу:     
Жученко Олексій Анатолійович; 
гаранти ОП 

Відеоконференція 
(лінк на відкриту 
зустріч має бути 
опублікованим на 
сайті ЗВО) 

17.00-17.30 Підведення підсумків 
брифінгу 

Члени експертної групи Відеоконференція 

День 3 – (21.10.2020) 
0900–1800 «День суджень» – 

внутрішня зустріч 
експертної групи 
 

Члени експертної групи Відеоконференція, 
чат 

 
 

 
 
 


